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jogairól (Magyar Közlöny, 1993, 100. sz., 5273-5285. p.)

J elen tanulmány célkitűzése az. hogy bemutasson 
egy emblematikussá vált esetet, amelynek során 
Lídia Poet, egy jómódú piemonti polgárcsalád 

leánya küzdött a jogi egyetemi végzettségért, majd 
1883-1884-ben az ügyvédi kamarai tagságért. Történe
te nemcsak azért tanulságos, mert körvonalazza azokat 
a jogi és társadalmi korlátokat, amelyek a nők életét a 
19. század Itáliájában meghatározták, hanem abból a 
szempontból is fontos, mert érzékelteti, hogy a klasszi
kus római jogszabályok a ius comune középkori közve
títésével milyen erősen determinálták az újkori Európa, 
és ezen belül az egységesülő Itália nagy kodifikációit, 
valamint mennyire átitatták a korabeli jogászi gondol
kodást és a hétköznapi gyakorlatot is.

Péter Orsolya Márta

Lídia Poet hírhedt esete - 
Infirmitas sexus 
és az ügyvédi mesterség 
a 19. század 
Olaszországában1

Tudós nők
a 17-18. századi itáliai egyetemeken

Itália és egyben a vi
lág első egyetemi vég
zettségű nője a velencei 
arisztokrata családból 
származó Elena Lucre- 
zia Cornaro Piscopia 
volt, aki 1678-ban a 
padovai egyetemen szer
zett filozófiai végzett
séget.2 Őt 1777-ben kö
vette Maria Pellegrina 
Amoretti, aki a paviai 
egyetemen utroque iure 
doktorált látványos cere
mónia keretében. Az el
járásra Maria Beatrice 
d'Este hercegnő védnöksége alatt került sor. a jelöltet 
két nemes hölgy kísérte, az eljárás megkezdése előtt 
pedig szónoklat hangzott el, amelyben Mária Teréziát 
dicsőítették a közoktatás ügyében tanúsított felvilágo
sult és széles látókörű nézetei miatt. Ezt követően 
Amoretti megvédte doktori értekezését, amelynek 
témája -  talán nem véletlenül -  Tractatus de jure

dotium apud romanos ('Értekezés a hozomány római 
jogi szabályozásáról') volt. Ennek végén nemcsak 
megszerezte az áhított tudományos címet, hanem 
babérkoszorúval, doktori aranygyűrűvel, valamint az

egyetem címerével ki- 
hímzett selyemstólával 
is felruházták.3

E kiemelkedő intel- 
lektusú hölgyek első
sorban tudáséhségüket 
óhajtották kielégíteni, 
továbbá azt szerették 
volna, ha szellemi tel
jesítményüket a világ is 
elismeri. Az 1646-ban 
született és 1684-ben,
38 évesen elhunyt Elena 
Lucrezia Cornaro Pis- 

copia rövid életét a tudománynak, az írásnak és a 
jótékonykodásnak szentelte. Maria Pellegrina Amoretti 
még ennyi lehetőséget sem kapott az élettől, hogy 
tudását bármilyen formában kamatoztassa, hiszen az 
1756-ban született jogtudós 1787-ben, 31 évesen elhunyt. 
Bármennyire rövidnek is bizonyult azonban e két 
kiemelkedő intellektusú nő élete, egyikőjük sem 
törekedett arra. hogy a gyakorlatban hasznosítsa 
megszerzett ismereteit; ezen belül különösen Maria__

Elena Lucrezia Cornaro Piscopia 
(festmény a milánói Biblioteca 

Ambrosianában)
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Pellegrina Amorettiről nem tételezhetjük fel -  ahogyan 
azt a kortársak sem említik hogy jogi ismereteit 
például ügyvédként kívánta volna kamatoztatni.

Női esélyek az egységes 
Olaszországban -  Lídia Poet

A Risorgimentót és Itália 1861-es egyesítését 
követően a közoktatás működését továbbra is a korábbi 
időszakban megalkotott, eredetileg csak a Piemonti 
Királyságban érvényesülő, majd egész Itáliára kiter
jesztett érvényű ún. léggé CasatiA szabályozta, mely 
átfogóan megreformálta az iskolarendszert. 1874-ben a 
léggé Casali alapján kibocsátott, királyi rendelet for
májában megjelenő egyetemi szabályzatok kimondták, 
hogy a nők számára is fennáll a lehetőség az egyete
meken való tanulásra;5 tették ezt annak ellenére, hogy a 
nők egyetemlátogatási tilalmát kifejezett jogszabályi 
rendelkezés korábban nem mondta ki.

1881. júliusában a Torinói Egyetemen a bíráló 
bizottság a Torino melletti Pinerolóból származó Lidia 
Poet részére maximális szavazatszámmal odaítélte a 
jogi végzettséget tanúsító diplomát. Évszázadokkal 
korábban élt társnőitől eltérő módon az akkor 26 éves 
Poet kisasszony megszerzett végzettségét a gyakorlat
ban szerette volna kamatoztatni. Itália egyesítését 
követően az ügyvédi mesterség űzésének szabályait az 
egész országra vonatkozóan 1874-ben fektették le.6 A 
jogszabály előírta, hogy a szakmai kamarába történő 
felvételi kérelemhez jogi egyetemi végzettség kell. s 
kötelezővé tette a kamarai tagságot,7 tagolta a procura- 
lore és avvocato feladatköre közötti különbségeket, 
ugyanakkor nem tartalmazta azt a kifejezett tilalmat, 
hogy nők nem jelentkezhetnek ügyvédi kamarai tagnak.

1883. augusztus 9-én, élénk vitát követően, a torinói 
ügyvédi kamara elnöksége (Consiglio deli 'Online degli 
Avvocciti) nyolc igenlő és négy ellenző szavazattal 
jóváhagyta Lidia Poet felvételi kérelmét. Az 1874. 
június 8-án kelt, 1938. számú törvényben biztosított 
felügyeleti jogánál fogva az ügyészség megtámadta a 
kamarai döntést, és az ügy a Torinói Fellebbviteli 
Bírósághoz (Corle di Appello di Torino) került. 1883. 
november 11-én a Lidia Poet kamarai tagságát jóvá
hagyó döntést megsemmisítették. Fellebbezést köve
tően. 1884. április 18-án a Semmítőszék (Corle di Cas- 
sazione) jóváhagyta a Fellebbviteli Bíróság ítéletét, és 
fenntartotta, hogy Lidia Poet nem lehet tagja a torinói 
ügyvédi kamarának.8

Lidia Poet pere azért vált híressé, hírhedtté, majd 
később emblematikussá. mert a nyilvánosság is megis
merte a felperesi pozícióban eljáró államügyész, 
Vincenzo Calenda di Tavani9 perbeszédének szöve
gét,10 amelynek elemzése arra a sajátos következtetésre 
juttathatja az olvasót, hogy az államügyész gyakorlati
lag egyetlen tételes jogi érvet sem volt képes felsora-

__koztatni álláspontjának igazolására.
18

Az akkor hatályos polgári törvénykönyv (az 1865- 
ben alkotott úgynevezett Codice Pisane!li)u tagad
hatatlanul tartalmazott korlátozó rendelkezéseket a 
nőkre nézve. A 134. cikkely a nőt sok tekintetben férji 
felügyelet alá helyezte akkor, amikor kimondta, hogy -  
többek között -  a nő ingatlant nem idegeníthet el és 
nem terhelhet meg. továbbá nem vehet fel kölcsönt 
vagy vállalhat kezességet férje jóváhagyása nélkül. A 
268. cikkely szerint nő csak saját leányainak és 
leány testvéreinek lehetett gyámja; az 1743. cikkely sze
rint a nő férje engedélye nélkül nem fogadhatott el 
megbízást.

A Codice Civile első cikkelye azonban kimondta, 
hogy „Minden állampolgár állampolgári jogokat élvez 
mindaddig, ameddig ezeket marasztaló büntetőjogi 
ítélet következtében el nem veszíti.”12 Calenda di 
Tavani meglátása szerint viszont ezt a rendelkezést nem 
lehet általánosan, a nőkre vonatkozóan is értelmezni, 
hiszen „Ellenkező esetben a nők lehetnének tartományi 
tanácsnokok, lenne választójoguk, lehetnének képvi
selők, Önök pedig »//'. az eljáró bírák« kacaghatnának 
ezeken a nevetséges túlzásokon....”13

Ezen túl az államügyész úgy vélekedett, hogy ha a 
nőket engednék mesterséget űzni, mindez káros volna a 
házasságra, valamint az igazságszolgáltatás is ve
szélybe kerülne, hiszen egy csinos ügyvédnő megje
lenésével és ruházkodásával elvonná a bírák figyelmét 
az ügyről, ami veszélyeztetné az ítélkezés pártatlan
ságát és objektivitását.14

A  női intellektus megítélése
Támadó érvei közön Calenda di Tavani az 1874-es 

ügyvédi törvény grammatikai értelmezéséből leszűrt 
következtetéseit is ismertette, mely szerint a kérdéses 
törvényben „trovpsi sempre adoperato il genere mas- 
colino avvocato e mai la parola avvocata che pur esisle 
nella lingua i ta l ia n a mindig csak a hímnemű avvoca
to. és sohasem a nőnemű avvocata szó használatával 
találkozunk, holott az utóbbi is létezik az olasz 
nyelvben. Mindez pedig azért történhetett, mert az a 
tilalom, miszerint a nők a bíróságon nem érvelhetnek, 
„örök idők óta”, a római kortól kezdve létezik, és „Le 
cose da quel giorno piti non mutano nella lunga tratta de 
secoli"-a dolgok menete attól a naptól (tudniillik a nők 
bírósági megszólalásának megtiltásától) kezdődően a 
hosszú századok során semmit sem változott.15

Bizarr módon, a Lidia Poet kamarai tagsága kapcsán 
kialakult vitában a jogvégzett fiatal nő kérelme ellen 
szóló ügyész ez utóbbi érvével valóban egy olyan argu
mentumra tapintott, amelynek gyökerei a ius conume 
közvetítésével egészen a római jogig nyúlnak vissza.

Ismert tény. hogy a római jog szabályai a nőket eltil
tották minden közhivataltól, azaz lényegében a nők 
nem viselhettek tisztséget, nem vállalhattak felelőssé
get másokért, valamint nem intézhették mások ügyeit 
sem a magánjog, sem pedig a közjog területén. A Di- 
gesta 50.17.2. pr. szöveghelyén található fragmentum



történeti szemle

szövege szerint:16 „A nőket minden polgári (magánjo
gi) és közjogi feladattól távol tartják: így nem képesek 
bírói tisztet ellátni, sem köztisztséget viselni (magistra- 
tum gerere), követelést előterjeszteni (postulare) '1 
vagy más javára beavatkozni, valamint nem lehetnek 
ügyvivők (procurator) sem”. A fenti feladatok (és még 
számos más hasonló kötelezettség, mint például a 
gyámság) ellátására kizárólagosan a férfiak jogosul
tak.18

További érdekes kérdést képez a fenti tilalom indok
lása- vajon miért nem vállalhatnak a nők felelősséggel 
járó közérdekű feladatot, és ezen belül miért zárják ki 
őket az igazságszolgáltatásban történő részvételből?

Ami a bírói feladatkört illeti, a Digesta 5.1.12.2. 
szöveghelyén Paulus jogtudós bemutatja azon szemé
lyek körét, akik nem lehetnek bírák:19 „Azok, akik 
bírókinevezésre jogosultak, nem nevezhetnek bíróvá 
mindenkit: egyeseket ugyanis a törvény akadályoz 
abban, hogy bírák legyenek, egyeseket a Természet, 
egyeseket a szokások. A Természet által akadályozott 
például a süket és a néma. valamint a tartósan bomlott 
elméjű ember és a serdületlen. mert ezeknek a szemé
lyeknek hiányzik az ítélőképessége. A törvény tiltja el 
azt, akit kizártak a szenátusból. A szokások ( ’mores') 
zárják ki a nőket és a rabszolgákat; nem azért, mert 
nincsen ítélőképességük, hanem azért, mert elfogadott 
szokás ( ’receptum esi'), hogy közhivatalt nem láthat
nak el.”

A fenti klasszikus kori szöveg azért figyelemre 
méltó, mert a jogtudós nem arra a közhelyre támaszko
dik, miszerint a nők „könnyelmű természetük”20 vagy a 
női nem „veleszületett gyengesége” miatt eleve alkal
matlanok bizonyos feladatok betöltésére. Paulus nem 
tagadja, hogy a nőknek megvan a kellő ítélőképességük 
ahhoz, hogy egy vitás ügyet eldöntsenek, hanem az 
igazságszolgáltatásból történő kizárásukat a bevett 
hagyományokkal indokolja.

A Kr. u. 3. század elején tevékenykedő Paulus fenti 
véleménye már a nála körülbelül fél évszázaddal koráb
ban élt Gaius művében is megjelenik -  igaz, nem a 
tisztségviselés tilalma, hanem a nők felett fennálló 
gyámság kapcsán. Az az elképzelés ugyanis, hogy az 
egyébként serdült, épelméjű és önjogú nők propterlevi- 
tatem animi, „könnyelmű természetük”, „felületes 
felfogásuk” miatt életük végéig gyámság alatt álljanak, 
az archaikus kor patriarchális családkoncepciójába 
illeszkedett. Ahogyan azonban a fenti struktúrájú római 
família fokozatosan átalakult, az ilyen gyámság 
intézménye is elveszítette indokoltságát. Gaius korában 
a nők felett fennálló gyámság formálisan még létezett, 
és a gyámolt nő bizonyos ügyleteinek érvényességéhez 
a tutor beleegyezésére szükség volt, azonban maga a 
jogintézmény lényegileg kiüresedett.21 Ezt tükrözi a 
jogtudós alábbi, meglepően őszinte véleménye (Inst. 
1.190.), amelyet azt követően fejt ki. hogy helyeselte a 
serdületlenek felett fennálló gyámságot, aminek létét a 
természetes ésszerűség is indokolja:22: „Viszont úgy 
látszik, nincs olyan nyomós indok, amely azt sugallná, 
hogy a teljes korú nőket gyámság alá helyezzék. Mert

amit úgy közönségesen hisznek, hogy mivel őket »ti. a 
nőket« felfogásuk felületessége miatt többnyire becsap
ják, és ezért méltányos volt, hogy őket a gyámok tekin
télye irányítsa, inkább csak látszólagos, semmint igazi. 
Azok a nők ugyanis, akik teljes korúak, maguk intézik 
ügyeiket, és bizonyos ügyeknél, amelyeknél a gyám lát
szólagosan auctorítas-át adja, gyakran a praetor 
kényszeríti a gyámot auctoritas-ának akarata ellenére 
való megadására is.23”

A klasszikus kor szerzői tehát ugyan nem tagadják, 
hogy egy nő is rendelkezhet megfelelő intellektussal 
ahhoz, hogy ellásson valamely officiumoX, ugyanakkor 
ez a vélekedés még a justinianusi korra sem változik 
odáig, hogy a római társadalom és jog elfogadná a nők 
férfiakhoz mért egyenrangúságát a közmegbízatások 
viselésében és a nyilvánosság előtti szereplésben. 
Éppen ellenkezőleg, a (lényegében kizárólag férfiak 
által alakított) hivatalos közvélemény és a jog 
következetesen megmarad amellett a nézőpont mellett, 
hogy a nők elsődleges életterét az otthon jelenti, maga
tartásukat a szerény visszahúzódásnak kell jellemeznie, 
az a nő pedig, aki ellenszegül az ilyen elvárásoknak, 
negatív értékítélet alá esik.

Női alperesek és felperesek
A  Kr. u. 1-2. század híres történetírói, Tacitus és 

Livius egyaránt aggodalmaskodnak amiatt, hogy -  
elsősorban politikai válsághelyzet esetén -  a nők 
tömegesen agresszívvé válhatnak, és nemükhöz nem 
illő módon próbálhatnak meg nyilvánosan is hangot 
adni véleményüknek. E jelenség leírására mindkét 
szerző a muliebris impotentia1A kifejezést használja, 
amely a felügyelet alól elszabadult asszonyi féktelen
séget jelzi.25 Ha a nők elhagyják lakóházukat, kilépnek 
a közterekre és ott bármilyen közügyben véleményt 
nyilvánítanak, e viselkedéssel túllépik az illendőség és 
szemérmes tisztesség határait, alapvető társadalmi nor
mákat hágnak át, sőt női mivoltukat is kétes megvilá
gításba helyezik.

A hatalomvágyó nők jellemrajza általában kitér arra, 
hogy ezek az asszonyok képesek az ékesszólásra és a 
meggyőzésre, azaz birtokában vannak a szónokiás jel
legzetes férfitudományának. A női beszéd veszélyes
ségének motívuma korántsem a római kori forrásokban 
bukkan fel elsőként,26 de a római szerzők továbbviszik 
ezt a sajátos hagyományt; sőt, a nők nyilvánosság előt
ti megszólalásának veszélyes mivoltát az igazságszol
gáltatás területéről származó példákkal illusztrálják.

A történelem során a római jogban kialakult mind
három perrendre egyaránt igaz, hogy a magánjogi peres 
eljárásban az önjogú nők gyámjuk jóváhagyásával 
félként részt vehettek.27 Mindez nem szükségszerűen 
jelentette azonban azt is, hogy a nő mindig saját szemé
lyében jelent meg és érvelt volna az eljárás során. Az 
ősi civiljogi eljárás ugyan megkívánta a peres felek 
személyes nyilatkozattételét, a személyes nyilatkozatok 
szövege viszont kötött volt, tehát a felek szabad__



érvelésének gyakorlatilag nem volt tere. A későbbi 
korok perrendje lehetővé tette a formálisan (cognitor), 
vagy akár szigorú alakszerűségek nélkül kinevezett 
képviselő (procurator) igénybe vételét, ami a perlekedő 
nők számára azt jelenthette, hogy az igazságszolgál
tatási fórumok előtti személyes megjelenésükre lénye
gileg többé már nem volt szükség. Hogy pedig a mél
tóságára valamennyit adó római matrónától a közvé
lemény el is várta a képviselő igénybe vételét, külön
böző források igazolják.

A Kr. u. 1. század elején működő Valerius Maximus 
anekdotikus történeteket összegyűjtő művében (Fac- 
torum et dictorum memorabilium libri IX) külön 
fejezetet (8.3.) szentel azoknak a nőknek, akiket ..sem 
természetük »ti. női mivoltuk« jellege, sem pedig női 
méltóságuk nem tudott rákényszeríteni arra, hogy a 
fórumon és a bíróságokon hallgassanak" (...quas condi- 
cio naturae et verecundia stolae itt in foro et iudiciis 
tacerent cohibere non valuit), ezen belül pedig a szerző 
kipellengérez egy, az umbriai Sentinumból származó 
Maesia nevű nőt, aki bűnperében sikerrel és meg
győzően érvelt az igazságszolgáltatás képviselői előtt:28 
,.A Sentinumból származó Maesia29 alperesként saját 
ügyét a L. Titius praetor által vezetett bíróság előtt, a 
nagy tömegben összegyűlt nép jelenlétében képviselte, 
és miután a saját védelmében szóló érveket pontról 
pontra nem csak gondosan, hanem egyben nagy határo
zottsággal is adta elő, a bíróság őt majdnem egyhangú 
szavazással már az ügy első tárgyalásán felmentette. 
Emiatt, mivel női külseje alatt férfileiket hordozott, 
Androgynának, »fétfuis nőnek« nevezték.”

A nők ellen folyó nyilvános, közbűncselekmények 
elkövetése esetén indított per sem a Kr. u. 1. században, 
sem korábban nem lehetett szenzációs újdonság. 
Forrásaink számos esetben utalnak arra, hogy nőket 
vádoltak meg különböző súlyos tettekkel, és az eljáró 
bírói fórum gyakran hozott marasztaló ítéletet.30 
Maesia esetében tehát nem az lehetett a furcsa, hogy 
nőként bűnper vádlottjává vált. hanem az, hogy az 
eljárásban saját maga védekezett. A nők hiába voltak 
tehát perképesek, a közvélemény elvárta tőlük, hogy 
érveiket ne személyesen adják elő, hanem ügyük 
prezentálását helyettük egy férfi (saját férjük, rokonuk, 
vagy a nő családjának lekötelezett barátja) lássa el.31

„A nők ne ártsák magukat más ügyeibe"
Ami a nők igényérvényesítési eljárásba történő be

kapcsolódásának egyéb (azaz nem peres félként tör
ténő) módjait, és ezen belül a postulatiól illeti, a jogi és 
irodalmi források még annyira sem megengedőek, mint 
a fenti esetekben. A D. 3.1.1. pr. szöveghelyén 
Ulpianus megállapítja, hogy a praetorok azért korlá
tozták azon személyek körét, akik előttük megjelenve 
követelést terjeszthetnek elő, hogy „ezzel is őrizzék a 
közrendet és hivataluk méltóságát, továbbá hogy 
megakadályozzák a szeszélyből vagy minden meg
fontolás nélkül történő kérelmezést” („Hunc titulum

praetor proposuit habendae rationis cansa suaeque 
dignitatis tuendae et decoris sui cansa, ne sine delectu 
passim apud se postuletur.”).

A Digesta 3.1.1.1-4. szöveghelyein a remekjogász 
összefoglalja, hogy a praetor rendelkezése szerint kik 
azok. akik a magisztrátus színe előtt személyesen nem 
terjeszthettek be kérést. Az edictum idézett szövege 
szerint a praetorok a postulatio szempontjából három 
csoportba osztották az embereket: az első csoportba tar
tozók egyáltalán nem jogosultak a személyes kérel
mezésre. a második csoportba tartozók a maguk nevé
ben ugyan posztulálhatnak. de mások érdekében nem; 
végül a harmadik csoportba tartozók szabadon terjeszt
hetnek be igényt úgy a maguk, mint mások nevében.

A posztulációtól teljes mértékben eltiltott személyek 
(D. 3.1.1.3.) körét vizsgálva valóban feltételezhetjük, 
hogy ezeket a tilalmakat a praetorok a közrend fenn
tartása és hivataluk méltóságának óvása érdekében 
alkották meg. hiszen például az eltiltottak között van
nak a 17 évnél fiatalabb fiúk, akik túl éretlenek ahhoz, 
hogy a nyilvánosság előtt megjelenjenek, és ott férfias 
méltósággal megnyilvánuljanak. A mások javára 
történő posztulációval kapcsolatos tilalmakról Ulpianus 
a következőképpen emlékezik meg:32 ..Az edictum 
második része azokra vonatkozik, akik mások 
érdekében nem posztulálhatnak: az edictum ezen 
részében a praetor bizonyos személyeket nemük vagy 
valamilyen »véletien« körülmény miatt tilt el, valamint 
azokat is említi, akik becsületüket elveszítették. Nemük 
miatt: mivel a nőket eltiltja attól, hogy mások 
érdekében posztuláljanak. E tilalom indoka pedig az, 
hogy »ü nők« a nemükhöz illő szemérmességgel szem
benálló módon ne ártsák bele magukat mások ügyeibe, 
és hogy a nők férfifeladatot ne láthassanak el: e ren
delkezést eredetileg Carfania, egy különösen szégyen
telen nőszemély miatt vezették be. akinek tiszteletlen 
kérelmezése és a magistratusX zaklató magatartása 
adott okot a fenti edictum megalkotására.”33

Ulpianus fenti szövege azért különleges, mert a jog
forrásban feltűnő konkrét esetet szépirodalmi források 
is visszhangozzák. Az Ulpianusnál körülbelül kétszáz 
évvel korábban működő Valerius Maximus művének 
fent említett fejezetében már felbukkan a Digesta által 
Carfaniának nevezett asszony, akit az auctor C<aia> 
Afrania néven emleget, tetteinek leírása során pedig a 
durvaság határát súroló, megvető hangnemet használ:34 
„C. Afrania. Licinius Bucco szenátor perlekedésre foly
ton kész felesége a praetor előtt ügyeiben állandóan 
saját maga szólalt meg, nem azért, mert szűkölködött 
volna ügyvédekben, hanem azért, mert szemtelenség
ben viszont bővelkedett. Mivel a fórumon szokatlan 
lármázásával a bíróságok működését folyamatosan 
zavarta, a nők által elkövetett zaklató perlekedés ismert 
példájává vált; e tett miatt a szemtelen és erkölcstelen 
nőket C. Afraniának is nevezik. Létezését egészen C. 
Caesar P. Servilius-szal közös második konzulságáig 
[Kr. e. 48.] húzta: mert az ilyen szörnyetegre inkább 
aszerint emlékeznek, hogy mikor halt meg, és nem úgy, 
hogy mikor jött a világra.”



történeti nemit

A Poet-ügy utóélete
A  fenti jogi érvek és gondolatok a Kr. u. 2-3. 

században keletkeztek, majd a justinianusi kodifiká- 
cióba beépülve a középkori ius conutne részévé váltak, 
olyannyira, hogy 1884-ben a torinói államügyész legi
tim érvként hivatkozhatott a fenti fragmentumokban 
megfogalmazott szabályokra.

Bírósági meghurcoltatását követően Lidia Poet ta
nácsadóként bátyja ügyvédi irodájában dolgozott, és 
előszeretettel foglalkozott kiskorúak és nők ügyeivel. 
Csak 1920-ban. hatvanöt évesen léphetett be a torinói 
ügyvédi kamarába, azt követően, hogy 1919-ben egy 
olyan törvény fogadtak el (léggé Sacchi), amely -  
jelentős megszorításokkal -  lehetővé tette a nők 
számára bizonyos közfeladatok gyakorlását.35 A 
törvény rendelkezése szerint „A nők a férfiakkal 
egyenrangú módon jogosultak gyakorolni minden 
foglalkozást és betölteni minden közhivatalt, kivéve -  
a jogszabályok állal kifejezetten megengedett esetektől 
eltekintve -  azokat, amelyek nyilvános igazságszolgál-
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tatási jogkört foglalnak magukban, továbbá politikai 
jogok és felhatalmazottságok gyakorlásával járnak, 
vagy az állam katonai védelmével kapcsolatosak.”36 

Az olasz nők szavazati jogot 1945-ben37 nyertek, 
aktív választójogukat 1946-ban mondták ki.38 Lidia 
Poet mindezt még megérte; 1949. február 25-én hunyt 
el egy Diano Marina nevű tengerparti városkában. A 
léggé Sacclii fenti rendelkezését csak 1963-ban helyez
ték hatályon kívül.39 ezt követően az első olaszországi 
bírónők 1965-ben kaptak kinevezést.40 Lidia Poetről 
szülővárosában. Pinerolóban általános iskolát neveztek 
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szépirodalmi, történeti és művészettörténeti alkotások 
gyűjtésére szakosodott. E könyvtár női látogatóit 
immár semmiféle jogszabály sem korlátozza abban, 
hogy jogi tanulmányokat végezzenek, majd az 
igazságszolgáltatásban töltsenek be bírói, ügyészi vagy 
ügyvédi feladatkört.
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Mangano: Allé origini dél diritto femminiie: cuhttra giuridicu e 
ideologie (Bari, 1983, 114. p.): Stefano Rodotá: Libéria e diritti 
in Itulia: dalTUnitá ai giorni nősíti (Roma, 1997. 67-69. p.)

37 Dccreto legislativo luogotcnenziale n. 23 dél I febbraio 1945: 
Estensionc allé donne dél diritto di voto.

38 Decreto legislativo luogotenenziale n. 74 dél 10 marzo 1946: 
Norme per l'clczione dei deputati all'Asscmblca coslilucnte. Art. 
7.: „Sono cleggibili all'Asscmhlea Coslilucnte i cittadini e le cit- 
tadine italianc che, al giorno delié elezioni, abbiano compiuto il 
25° anno di etá” („Az alkotmányozó nemzetgyűlésbe 
mcgválasz.thaióak azok az olasz állampolgár férfiak és nők, akik 
a választás napján 25. életévüket már betöltötték."). A női 
választójoggal kapcsolatosan lásd Anna Rossi Doria: üiventare 
cittadine. II voto allé donne in Italia (Firenze, Giunti, 1996)

39 Léggé n. 66 dél 9 febbraio 1963: Ammissione della donna ai 
pubblici uffici ed allé professioni.

J" Erről és az azóta bekövetkezett változásokról lásd a Consiglio 
Superiorc della Magistratura jelentését: 9th IAWJ Bienniai 
International Conference „Equal Justice fó r  All: Access. 
Discrimination. Violence, Corruption", Marcii 25-28, 2008 -  
Panama City, Panama; Relazione dél Consiglio Superiore della 
Magistratura.

41 Scuola Sccondaria di Primo Grado „Lídia Poet", Via dci Rochis 
29, Pincrolo (TO).

42 L’eco dél Chisone, Anno 103. No. 3 (domcnica 13 gennaio). 6. p. 
http://www.retediparita.it/admin/resources/newsletter_34_gen_08. 
htm
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